Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl

Walk of fame
Het Centrum Management en de gemeente Horst aan de Maas hebben het idee om een
walk of fame in het centrum van Horst te plaatsen, waar mensen die veel betekenen voor de
omgeving geëerd worden.

1 Ben je voor of tegen dit initiatief?
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3 Wanneer pas je dit toe ? Wat is het uitgangspunt ? Het plein hoeft niet in 5 jaar vol te liggen
met tegels anders word het een lachertje. Het moet een bijzondere eer zijn om zo`n tegel te
krijgen.
3 Van mij persoonlijk hoeft het niet. Ik kan me echter wel voorstellen dat van waarde kan zijn
voor anderen.
3 Ten eerste vertel eens eerst wat de betekenis is van Walk of Fame, veel mensen beginnen
met invullen en haken meteen af. Nu heb ik het geluk dat ik het wel weet maar heb nu nog
geen mening daar het eerst onderbouwd moet zijn.
3 Naar mijn mening worden vaak mensen die al vaker belicht worden hiervoor benoemd.
Terwijl de onzichtbare mensen niet. Indien het echt voor onzichtbare" mensen is oke."
3 Mooi idee maar niet als het de burgers weer extra geld gaat kosten
3 Krijgt maar scheve gezichten
3 Je vergeet snel iemand
3 Ik vind het persoonlijk niet erg nodig,. maar denk wel dat het een mooi initiatief is. Ligt er ook
aan in welke vorm dit uitgevoerd gaat worden en wie er bepaalt welke mensen in de walk of
fame geplaats mogen worden.
3 Ik vind het kwetsbaar initiatief. De bekende goeddoeners" worden vaak al op andere
manieren geëerd. Wie verdiend die walk of Fame niet???"
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3 Ik vind het idee wel leuk, alleen wie gaat er dan ge-eerd worden? Ik denk dat Horst draait op
`Jan met de pet`, dus zolang die maar niet vergeten wordt. En ga je dan bijv. Jack Poels een
tegel geven of Rowen Heze als band. Wees voorzichtig in het over het hoofd zien van mensen.
3 iedereen is belangrijk op de wereld daar heb je geen naamtegeltjes voor nodig
3 Enerzijds is het natuurlijk een waardering voor de betreffende persoon die hiervoor geeerd
wordt, anderzijds zijn er zoveel mensen die een dergelijke waardering verdienen.
3 Beetje dubbel. Op zich een leuk initiatief, maar er zijn zoveel mensen die veel voor de
omgeving doen.. Is dan toch maar een select aantal en wie bepaalt dit?

2 Wie zal de kosten voor dit initiatief moeten
dragen?
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4 zeker niet door de gemeenschap
4 Van ieder dorp twee afgevaardigden
4 sponsoren EN gemeente
4 niet doen.
4 niemand, zeker geen gemeenschapsgeld
4 Niemand, wordt geplaatst in centrum Horst: fijn voor de maasdorpen
4 niemand, moet niet doorgaan.
4 Niemand, gewoon cancelen dit waanidee
4 niemand, geld verspilling
4 Niemand
4 niemand
4 niemand
4 niemand
4 niemand
4 Niemand
4 niemand
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4 niemand
4 niemand
4 ik ben er op tegen dus geen mening over wie de kosten moet dragen
4 Iedereen die iemand nomineert. Dit toont tevens het draagvlak.
4 half de gemeente en half centrum management
4 Gezamelijk evt met dorpsraad
4 Gemeente, centrum management en sponsoren
4 Gemeente en Centrum Management samen
4 Gemeente en Centrum management
4 Gemeente en Centrum Management
4 geen gemeenschapsgeld!!!
4 geen geld weggooien aan zoiets
4 geen geld uitgeven aan zo`n onzin
4 er is al een regeling
4 dus we betalen allemaal mee via de belastingen
4 de mensen die veel betekenen krijgen al de eer omdat ze veel betekenen
4 De bedenkers van dit onzinnige plan uit hun EIGEN portemonnee
4 Dan heb je het geld over voor andere zaken
4 combinatie van bovenstaande
4 combinatie van 3 bovenstaande
4 combinatie
4 combinatie
4 Bovenstaande 3 samen
4 Beide

In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling?

3 ‘Niet het Centrum Management of de
gemeente, maar de gewone burger moet
beslissen wie een tegel op de walk of fame
krijgt’
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burgers dragen mensen voor en gemeente beslist net als met de lintjes het zijn bijna altijd
hetzelfde groepje mensen die hiervoor uitgekozen worden deze mensen zijn inmiddels al
verschillende keren bedankt op een of andere manier
niemand hoeft een tegel !!
zie vorig antwoord
1 Als het CM dit gaat beslissen komen er, denk ik, alleen maar zoals wij dir plat zeggen diekköp"
op zo`n walk of fame. "
1 Als ie er toch komt, dan de gewone burger laten beslissen. Maar ja, wie is de gewone burger?
1 Dan heb je nog enigszins kans dat de juiste mensen er op komen.
1 de gewone burger betaalt uiteindelijk
1 Een combinatie van genoemde partijen lijkt mij beter. Het moet never nooit niet partijdig
worden.
1 maar zie boven, het moet helemaal niet komen.
1 Peiling onder inwoners houden wie hiervoor in aanmerking komt
2 als het dan toch door moet gaan, dan maar via de stem van het volk.
2 commissie van wijze mensen instellen
2 Dit moet in onderling overleg beslist worden. Per situatie moet gekeken worden naar de
`genomineerde` en dan met mensen, organisaties e.d. die hierbij betrokken zijn, keuzes maken.
2 Ik denk dat dat een gezamenlijke beslissing moet worden. Alle partijen moeten evenveel
inbreng hebben.
2 Kan ook een combinatie van zijn.
2 Op basis van een commissie (burgerpanel)
2 Via een enquete

3 blijft moeilijk..de burgers kunnen ook zelf een soort actie gaan ondernemen waardoor
iemand een tegel krijgt. Dit kan goed uitpakken, maar ook negatief. Ik vind dat de gemeente
en/of centrum management altijd het laatst woord moet hebben en de definitieve beslissingen
moet nemen. Aangegeven personen moeten ook vantevoren goed bekeken worden of ze wel
voldoen aan de voorwaarden.
3 het kan toch ook allemaal samen
3 Het moet een gezamenlijk besluit worden van alle drie
3 Ik denk dat dit een samenspraak is. Je kunt beide overleggen en beslissen.
3 Wat een onzin. Volkomen onnodig. Indien nodig worden deze mensen al op genoeg manieren
bedankt.
3 Zie 2 , belachelijk idee !!!
4 als de burger mag kiezen krijgen alleen mensen die al bekend zijn bij het grote publiek een
tegel. Gemeente weet vaker wie er op de achtergrond veel werkt verricht.
4 Er moet een partij zijn die de verantwoording op zich neemt en ook voor een langere termijn.
4 Ik denk dat alle 3 samen tot het kiezen van de persoon welke op de tegel moet komen
moeten beslissen. De gewone burger kan iemand aandragen en het Centrum Management met
de Gemeente kunnen dan tot een besluitvorming komen. Anders krijg je misschien scheve
gezichten" in de gemeente."
5 Ik had aan gegeven dat ik voor niemand een tegel wil
5 mensen die iets goeds doen voor de gemeenschap hoeven geen tegel,je doet het vanuit je
hart.
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5 niemand moet dit bepalen , zie het hele project niet zitten , = persoonsverheerlijking
6 CM en gemeente hebben er vaak te weinig kijk op. gewone burger kijkt rond in zijn eigen
kleine of iets grotere kring
6 Dat hangt af van wie betaalt. Overigens kan belastinggeld wel anders worden besteed, aan
ouderenzorg bijvoorbeeld. Als de commercie betaalt, dan mogen zij van mij ook beslissen wie
een tegen krijt.
6 Er hoeft geen walk of fame te komen
6 Er wordt altijd iemand vergeten. Ik denk dat het centrum te klein is om iedereen te eren die
het verdient
6 Ik ben er op tegen terwijl vraag 2 en 3 insinueren dat er iets dergelijks komt. Lijkt alsof
beslissing reeds is genomen, dan hoef je deze vragen niet meer te stellen. Schijn democratie!
6 N.v.t. Zie vraag1
6 niemand hoeft dit m.i. te beslissen
6 niemand om dat ik er tegen ben
6 Verkeerd opgestelde vraag!!!!! Ik ben 100% tegen, kan dus deze vraag niet invullen!!

Wie zou jij willen voordragen voor een plek op de walk of fame? (+ toelichting)







-- (Geen idee is geen optie. Ik vind het hele idee van een walk of fame puur geldverspilling)
alle mantelzorgers en vrijwilligers (Die verdienen het allemaal)
alle mensen die vrijwilligerswerk doen (omdat ieder die wat voor steentje dan ook bijdraagt
even belangrijk is)
Alleen maar mensen die er geen eigen belang bij hebben (Sponsorende ondernemers moeten
er niet op komen. Als er mensen op komen dan alleen echte helden. Maar die mensen krijgen al
een lintje. dus ik snap dit hele initiatief niet.)
Alzheimer Café (Jet is een mooi en warm initiatief, waar erg veel behoefte aan is. Alle mensen
die hierbij betrokken zijn, zetten zich belangeloos in, dat vind ik mooi!)
andre lenssen (omdat hij ontzettend veel vrijwilliger werk doet in hof te Berkel,petje af)
Annie en Jan siebers (Ze doen zoveel dat ik het nog niet eens op kan noemen. Jan dat is wel
bekent denk ik, maar Annie zorgde ook voor haar Moeder die onlangs is overleden, al jaren
zorgt ze mee voor haar Zwagers, daar is er ook een van overleden doet al meer dan 25 jaar
samen iedere week met de Buurvrouw boodschappen, zorgt dat haar straat er altijd keurig
uitziet, kortom ze zorgt voor iedereen die het nodig heeft, vaak ten koste van haarzelf, en dat
doet ze gewoon, zij verdient `n dikke pluim.)
Arie Stas (Als raadslid en wethouder heeft hij Horst gediend. Maar ook nu is hij nog overal bij
betrokken zoals Reindonk en Hof te Berkel.)
Belangrijke vrijwilligers (Omdat deze mensen zonder tegenprestatie energie steken in de
samenleving.)
ben er tegen (zie vraag 1); vreemd dat je vragen 2tm 4 toch moet beantwoorden!(ben er tegen)
Botermelks Lei (Volksfiguur die eigenlijk totaal geen plaats verdiend. Daarom ben ik ook tegen
de Walk of Fame. Iedereen heeft er een andere mening over en daarom zal er alleen maar
gezeurd worden over de evt. namen)
Burgemeester van Rooij (Verdiend het.)
Cees van Rooij (Betekent veel voor de gemeente in zijn algemeen.)



de anonieme vrijwilliger (In de regel zijn het toch al personen die bekend zijn. Er zijn zoveel
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mensen of groepen die anoniem veel doen voor de medemens die het minder heeft. Onder
andere onze ouderen die de pech hebben niet meer zelfstandig te kunnen wonen en juist deze
groep die er voor gezorgd hebben dat wij het goed hebben worden door de overheid en de
directeuren van de zorggroepen gekort in alles wat leuk is.)
de gewone burger die iets extra`s voor mens of dier doet (De bobo`s en mensen met een lintje
zijn al vaak voorgedragen maar de gewone"mens die zich echt inzet voor bv. dieren en zieken.")
de gewone vrijwilliger (belangrijk om hier aandacht voor te hebben)
de oudere mensen die werkloos zijn in HadM(Problemen waar de Gemeente zijn ogen voor
sluit)
dhr Fasol(Hij heeft de kloof tussen de burgers en de gemeente `n stuk kleiner gemaakt.)
dhr. Fasol(Burgemeester H a/d Maas geweest, veel gedaan voor bevolking, ook voor
Peelkabouters veel gedaan.)
Door Jacobs(Heeft jarenlang Steppin-in gerund een krieg voor jongeren)
Dorry Keijsers(Initatief neemster vrijwilligers werving ten behoeve van de Twister)
een kwf patient(Voor de moed,doorzetting van deze ziekte te door staan Of een vrijwilliger
voor dieren in nood.)
een mantelwerker(Deze mensen besteden heel veel vrije tijd voor de zieke medemens.)
Frans Geurts uitHegelsom(Heeft veel betekent voor de Hegelsomse gemeenschap en
verenigingsleven)
gemeentehuis(ik draag niemand voor)
Ger Driessen natuurlijk!(Ger Driessen is unne gojje kloeût".")
Ger Driessen(Heeft ontzettend veel gedaan voor de Gemeenschap en slaagde er toch in om
vaak op de achtergrond te blijven)
Ger Driessen(Heeft vlgs mij veel betekent voor Horst aan de Maas.)
Ger Driessen(Veel voor Limburg en Horst in het bijzonder betekent)
Gerrit Chritiaan(markant, bekend figuur)
Gonnie Rutten(Werkt al jaren in de verzorging en doet dit met hart en ziel, zonder in de
belangstelling te hoeven staan!)
iedereen(ieder mens is belangrijk)
iem.die overleden is maar veel voor Horst heeft betekend(heeft het reeds bewezen!)
Iemand die het leefbaar maakt voor velen, geen naam in gedachten(nvt)
Iemand van mijn familie(Wonen al hun hele leven in Horst en zijn net zo verbonden, net als
ieder andere inwoners van Horst, met de omgeving. Ook al zijn ze niet bekend.)
Jack Poels (Rowwen Heze)(Heeft de streek en Limburg in Nederland op de kaart gezet. )
Jack Poels(Geeft landelijke bekendheid aan Horst aan de Maas en blijft toch echte Americaan in
hart en nieren en draagt dit ook vol trots uit.)
Jack Poels(Zeer belangrijk persoon voor Horst)
Jan Cox(Hij staat altijd klaar voor de horster gemeenschap bij evenementen ed)
jan nabben (veel initiatief waardoor er actie is)
Jan nabben(Betrokkenheid )
Jan Nabben(Heeft veel voor de Horster gemeenschap gedaan en nu nog.)
Jan Nabben(hij verdient het)
Jan Nabben, Arie Stas, Leo Wethly, Ton Heoymakers v/d Gortmeule mits deze nog geen
Koninklijke onderscheiding hebben ontvangen(Omdat zij zich volop inzetten voor algemene
Horster belangen/cultuur)
jan van teng(omdat deze man veel heeft gedaan voor het horsters dialect)
Jan Verheijen (Jan ván Teng)(Hij heeft veel gedaan voor het behoud van het Horster dialect.)
John Jennekes(Hij betekend zeer veel voor de gemeenschap Grubbenvorst en Arspargos)
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Kees van Rooij(Hij betekent veel voor Horst aan de Maas. Hij verdient de waardering)
kees van rooy(hij heeft tot nu toe erg veel voor horst gedaan en betekend)
Lou Derix(Als schrijver van Oud Horst in het Nieuws)
M. Derikx(Deze man zet zich erg in voor het behoud van het traditionele en culturele en
monumentaal erfgoed in de dorpen Broekhuizenvorst en Broekhuizen.)
M.Clabbers - Giebels(Altijd volledige inzet voor de medemens. Jeugd- asielzoekers- Mgr.
Schraven stichting- leefbaarheid in kleine kernen- enz.)
Marco Roelofs(De naam zeg het al: walk of fame. Hier moeten dus alleen beroemdheden
komen die ook de toeristen herkennen. Vandaar oa Marco Roelofs.)
marie-louise philipsen (Omdat zei een hele goede amazone is en ook zelf een winkel heeft voor
alles wat met paarden te maken heeft.)
Mark veens(Door zijn bijdrage en successen in het zwemmen, is hij voor veel kinderen uit de
buurt een voorbeeld geweest.)
marleen teeuwen()
Mart Wismans(Echte verenigingsman)
Mensen die zich echt voor de gemeente inzetten...Vrijwilligers...(Zie punt 4.)
mensen in de zorg(omdat deze mensen veel zorg dragen en als je dan ziet dat 1 persoon 7
personen naar bed moet doen en vezorgen nou dat vind ik een zware taak in hun eentje )
mevr. theeuwen(doet erg veel voor de peelkabouters en draagt iedereen een warm hart toe
samen met haar echtgenoot Theo @ personen waar Horst trots op mag zijn)
mevr.Jenniskens v.Issum(Omdat zij al jarenlang haar man, die ernstig ziek is,uitstekend
verzorgd. )
mij zelf(ik wil ook wel op een tegel ik denk dat ik dat wel verdiend heb)
mij zelf(omdat ik lief en aardig ben.)
mijn oma van 92 (Mijn Oma is 92 jaar, verzorgt al 51 jaar haar gehandicapte zoon thuis, Hoe
vaak is het niet dat iemand geeerd word, jaren later blijkt dat ie Geld heeft achtergehouden, of
andere misstanden heeft gepleegd, je demotiveerd actieve mensen die niet in de walk of fame
worden opgenomen.)
mijn opa( )
mijn vader(Hijnheeft al zo veel betekent voor de gemeenschap, heeft mijn moeder tot de laatst
minuut van haar leven verzorgd. Heeft ons goed opgevoed, we zijn nooit iets te kort gekomen
en nog steeds niet. Het is een fantastische lieve man, goed voor ieder)
mijn vrouw(omreden dat die veel voor mij betekent en de famielere omgeving.)
Moeders algemeen(Ze verdienen het)
moeilijk, er zijn er zo veel, iedereen heeft wsl zijn eigen ideeën hierover(De besten vallen
normaliter niet op!!)
Nard Reijnders(lokale held)
Niemand in het bijzonder(Geen voorkeur voor een bepaald persoon of groep.)
niemand!!!!!!!(ik draag niemand voor, als iedereen doet wat hij of zij moet doen is het prima!!!)
niemand(----)
niemand(?)
niemand(???)
Niemand(Als iemand veel betekend heeft is hij/zij toch al bekend genoeg.)
niemand(Er ontstaat heel snel willekeur, of een situatie van wij van WC-eend adviseren WCeend!")
niemand(Géén goed idee)
niemand(geen idee)
niemand(Grote onzin)
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niemand(ik draag niemand voor)
niemand(n.v.t.)
niemand(N.V.T.)
niemand(Niemand dus)
niemand(niemand omdat dit project onzin is)
niemand(niemand)
niemand(niemand)
niemand(niemand)
niemand(niet toepassenbeste)
Niemand(Nvt)
niemand(nvt)
niemand(nvt.)
Niemand(Omdat ik tegen dit idee ben)
niemand(onzinnig idee)
Niemand(U heeft gezien wat voor een gedoe er komt als er een plein im horst america van
naam moet worden veranderd, niet aan beginnen, iedere burger levert op zijn of haar manier
een bijdrage aan de gemeenschap alleen al door er te wonen.)
niemand(Wat is de ene persoon meer dan de andere. )
Niemand(We hebben al met koningsdag de lintjes en dat is al meer dan genoeg.)
niemand(xxx)
niemand(zie boven )
niemand(zie vorig antwoord)
niemand, (Vind het misplaatste persoonsverheerlijking. Wie bepaalt of datgene dat iemand
doet voldoende is om op een belachelijk tegeltje te komen, veder zijn er veel mensen die in
anonimiteit veel voor Horst en zijn inwoners doen.)
Niemand,zie mijn stelling(Zie mijn stelling)
niemand: iedereen is gelijk, wat ie ook doet(ik draag niemand voor, kan dus ook niet
antwoorden waarom)
Niet van toepassing(Niemand, ben tegen)
Ook ben tegen dit initiatief dan vul ik natuurlijk ook geen naam in(Wat is dit voor rare enquete
ik ben tegen de walk of Fame en draag helemaal niemand voor)
pastoor Lauvenberg (sevenum)(Veel betekent voor Sevenum en vertrekt binnenkort helaas.)
Paul Verhaegh(sporttalent)
Peter Coumans(Stille gedreven kracht op Citaverde College)
Petra Leijssen(Zeer begaan met het welzijn en welbevinden van kinderen en ouderen. Open,
aardig, zeer sociaal, daadkrachtig, bescheiden. Goede zakenvrouw maar vooral altijd denkend
aan de medemens. Je doet nooit vergeefs een beroep op haar. )
Renée van Wegberg(Renée van Wegberg Sympathieke meid die flink aan de weg timmert en
ons dorp op de kaart zet. Ik denk ook dat aan Renée niet zo snel wordt gedacht)
Ria v.d. Bekerom (Zij is al zeer lang actief bij Hovoc. De kinderen vinden haar helemaal
geweldig. Ze promoot dat alle kinderen gezellig moeten kunnen sporten. )
Riek janssen(Ze is al 40 jaar bestuurslid/voorzitter van buurtvereniging herstraat. Hiervoor nog
nooit waardering in de vorm van n lintje of anders gehad. Ik denk vooral dat de mensen die niet
eerder in het zonnetje gezet zijn vanwege hun activiteiten hier genoemd moeten worden)
Rinie en Jan Brouwers(Zij doen ontzettend veel. Voor de gehandicapten)
ron jansen groengroep sevenum(hij betekend heel veel voor het groen in de gemeente
sevenum liefst een tegel in sevenum)
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Rowen Heze(Die zijn voldoende bekend en ook famous. )
Rowwen Hèze(Omdat zij Horst à/d Maas op een positieve manier op de kaart zetten met het
slotconcert enz. Ook het dialect wordt op deze manier goed in stand gehouden.)
Sef Janssen uit Sevenum(Voor alles, wat hij voor het Jongerengilde gedaan heeft (en nog steeds
doet op de achtergrond).)
Servaas Huijs(Omdat hij heel veel heeft gedaan voor de Grubbenvorster gemeenschap.)
Servaas Huys(Doet heel veel voor de gemeenschap nu en in het verleden. Zonder zichzelf op de
voorgrond te plaatsen.)
Sjef Klinkers(Heeft veel voor Horst en omgeving gedaan met muziek. )
sjg papparazzi(Dit is geen persoon maar de jeugd club in Griendtsveen. Ze hebben het hele jaar
door een programma voor de kinderen van Gr. Sport, spel, knutselen enz. Dan gaan ze met de
kinderen nog eens een week op jeugdkamp. Allemaal op vrijwillige basis, en de kinderen
genieten hier van.)
Theo Litjens(Zet zich almeer dan 15 jaar in voor Handboogsportvereniging De Schutroe, niets is
hem teveel, ook zet hij zich regionaal in voor de handboogsport.)
toon v d ven kunstschilder(warme persoonlijkheid, had veel veelzijdigheden , en was mijn
buurman)
Truus Knoops(Ze zet zich in voor ons dorp Tienray. Ze is vrijwilligster in Boxmeer en nog
meerdere plaatsen. Ik weet niet zeker, maar volgens mij ook in Meerlo. Ze doet ALLES voor ons
dorp Tienray wat betreft de kruisweg, Lourdes en noem maar op. (belangeloos.) Nooit treedt
Truus op de voorgrond, dus daarom draag ik Truus voor.)
Twan Huys(Hij is geboren in Sevenum en een goed journalist, die al veel heeft gepresteerd. Ook
heeft hij een boek geschreven Over geluk en dat is vertaalt in het Sevenums dialect. )
van plein naar plein(Heb geen persoon.)
Vorst Momus(Als voorbeeld voor vergeten" Horstenaren")
vrijwilliger(iemand die een positieve bijdrage heeft geleverd voor de gemeenschap)
Wiel Achten vrijwilliger als verkeersregelaar bij vele evenementen, o.a. in Horst aan de Maas en
der buiten.i.v.m. calimiteiten , ondersteuning verkeer en veiligheid(Zie punt 4)
wijlen Dhr van heijster(Oprichten Hiltho en veel gedaan voor Horst aan de Maas)

De onderzoeksresultaten zijn, voor een representatieve weergave, gewogen op leeftijd en
geslacht.
Wekelijks kunt u de onderzoeken van TIPHorstaandeMaas.nl zien in het nieuwsblad HALLO.
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